
Θ.Ε. 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AUTHENTIC-OLIVE-NET 

”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network 
olive products in the across border GREECE – ITALY area”

https://interreg-authentic-olive-net.eu/

Το παρόν κείμενο παράχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αντανακλά τις 
απόψεις των συγγραφέα και  η Διαχειριστική Αρχή  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν



Εταιρικό Σχήμα του Έργου
Επιμελητήριο Πρέβεζας, το οποίο εκπροσωπεί
πλήρως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις του
ελαιοκομικού κλάδου στην περιοχή του
https://www.prevezachamber.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία κατέχει
θεσμικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτικού
τομέα και της υπαίθρου γενικότερα
https://www.pde.gov.gr/gr/index.php

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ,
με τεράστια εμπειρία σε ερευνητικά έργα που
αφορούν τον ελαιοκομικό κλάδο
https://www.elgo.gr/

Assoproli Bari Αγροτικός Συνεταιρισμός, ένας
από τους μεγαλύτερους ιταλικούς συνεταιρισμούς
στον ελαιοκομικό κλάδο
https://assoproli.it/

Επιμελητήριο της Foggia, το οποίο εκπροσωπεί
πλήρως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις του
ελαιοκομικού κλάδου στην περιοχή του
http://www.fg.camcom.gov.it/
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https://www.elgo.gr/
https://assoproli.it/
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Κοινή Διασυνοριακή Περιοχή
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ



Προκλήσεις στην Περιοχή

 Πολύ ισχυρός και υψηλής εξειδίκευσης ελαιοκομικός κλάδος (Η Ιταλία και η
Ελλάδα είναι η 2η και 3η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική χώρα παγκοσμίως).

 Πάρα πολλά υψηλής ποιότητας παραδοσιακά ελαιοκομικά προϊόντα (πολλά
από αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ & ΠΓΕ), εξαιτίας του πλούσιου
φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία συνδέονται στενά με την Μεσογειακή
Δίαιτα και διατροφή.

 Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αυθεντικότητα των ελαιοκομικών
προϊόντων είναι συνεχώς αυξανόμενο.

 Ανεπαρκής αξιοποίηση αυτού του τεραστίου συμβολικού κεφαλαίου
εξαιτίας στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς (όπως εμμονή στις μαζικές
πωλήσεις - χύμα, και στην προφορική ή υποκειμενική "πιστοποίηση" κ.λ.π)

 Οι υφιστάμενες διαδικασίες πιστοποίησης δεν προωθούν επαρκώς την
αυθεντικότητα των υψηλής ποιότητας τοπικών ελαιοκομικών προϊόντων.

 Χαμηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
των Ερευνητικών Κέντρων στο πεδίο της αυθεντικότητας των ελαιοκομικών
προϊόντων.

 Χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων



Προσέγγιση του Έργου

Η εισαγωγή ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού τρόπου για την:
- πιστοποίηση της αυθεντικότητας την υψηλής ποιότητας τοπικών

ποικιλιών ελιάς,
- Έξυπνη προώθηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων

στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού,
μέσα από την :

• ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
συστήματος πιστοποίησης της αυθεντικότητας επιλεγμένων
τοπικών extra παρθένων ΠΟΠ & ΠΓΕ ελαιολάδων.

• χρήση νέων ή προσαρμογή υφιστάμενων φυσικοχημικών
αναλύσεων και οργανοληπτικών μεθόδων, με βάση την ποικιλία
και τη γεωγραφική προέλευση.

• Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών καλλιέργειας
και φυτοπροστασίας αλλά και σύγχρονων μεθόδων μεταποίησης.



Κύριος Σκοπός του Έργου

Η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον
ελαιοκομικό κλάδο μεταξύ Επιμελητηρίων, Ενώσεων,
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ερευνητικών Ινστιτούτων
& Περιφερειακών Αρχών, με σκοπό……

την ανάπτυξη & προσφορά στις τοπικές εταιρείες
παραγωγής ελαιολάδου καινοτόμων και
ολοκληρωμένων μεθόδων, εργαλείων, και υπηρεσιών
πιστοποίησης της αυθεντικότητας του ελαιολάδου.



Ειδικοί Στόχοι του έργου

1. Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή κοινών κατευθυντηρίων
οδηγιών και αρχών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας
του ελαιολάδου στην κοινή διασυνοριακή περιοχή.

2. Προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας και
δικτύωσης μεταξύ των Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό κλάδο,
Επιμελητηρίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και αρμόδιων
Περιφερειακών Αρχών.

3. Αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ με σκοπό την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των
ελαιοκομικών επιχειρήσεων.



Κύρια Αποτελέσματα του Έργου

 1 σειρά κριτηρίων και διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών
ποικιλιών extra παρθένων ελαιολάδων, συνδυάζοντας:

- φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης &

- οργανοληπτικές μεθόδους

με βάση την χρήση:

- φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών καλλιέργειας και φυτοπροστασίας &

- προχωρημένων μεθόδων μεταποίησης

 1 κοινό Καλάθι Αυθεντικών Ελαιολάδων τα οποίο θα περιλαμβάνει τα ειδικά
ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων ποικιλιών ελιάς.

 1 e-Promotion Platform για την έξυπνη προώθηση του Καλαθιού των Αυθεντικών
Ελαιολάδων. https://epignosys.developing.it/AON/Login.aspx

 1 e- Networking Platform για την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ
των μελών του Δικτύου.

 4 σεμινάρια κατάρτισης. https://network.interreg-authentic-olive-net.eu/home/

 Ειδικές εκδηλώσεις προώθησης των τοπικών ελαιολάδων και δικτύωσης των
τοπικών παραγωγών (Πρέβεζα, Πάτρα, Bari, Foggia).

https://epignosys.developing.it/AON/Login.aspx
https://network.interreg-authentic-olive-net.eu/home/


Ομάδες – Στόχοι του Έργου

Αντιπροσωπευτικές οργανώσεις Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων 

Ερευνητική Κοινότητα
Περιφερειακές Αρχές
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ελαιοκομικού
κλάδου

Νέοι ελαιοκαλλιεργητές και παραγωγοί
ελαιολάδου



Επιλεγμένες Τοπικές Ποικιλίες Ελιών


